Produktblad:

Mercurious

Corn Whisky, 45,6 %vol (91,2 US proof & 79,8 UK proof)
Spirit of Hven Distillery, Sverige
Fakta: Begränsade utgåvor om 14 fat, individuellt numrerade flaskor vaxade för hand.
MerCurious är något synnerligen speciellt. En majswhisky komponerad av Henric
Molin Master Distiller hos Spirit of Hven. Här känner vi toner av svensk majs möta
amerikansk whiskytradition och lockande dofter av lufttorkad ek.
Det är ett av de mest delikata whiskyrecepten som skapats och
balanserats på Hven. Varje batch består av 14 fat varav alla
spelar en unik ton i detta mästerstycke; samtliga är av lufttorkad
amerikansk jungfruek. MerCurious är mjuk och lockande i doft
och smak samtidigt som den är utmanande och karaktärsrik.
Receptet är 88% majs, 5% vete, 3,5% maltkorn, 3,5% råg.
Lagringen sker mellan 3 och 8 år beroende på fatrecept.
Etymologiskt har MerCurious hämtat sitt namn från planeten Merkurius, den innersta
och minsta planeten i vårt solsystem. som nyfiket tittar på oss med solen i ryggen. Lika
nyfiket växer majsen runt destilleriet och vill komma in och bli whisky.
Som en av fyra stenplaneter i vårt solsystem har den många likheter med jorden men
även skillnader. Likaledes har denna whisky sina likheter med traditionell majswhisky
och bourbon men visar även integritet och egen karaktär.
För Spirit of Hven fantaster är det inte förvånande att finna mer som binder ihop
namn med recept och design. Astronomiska symbolen för planeten Merkurius är
guden Merkurius bevingade hjälm och stav. I alkemin motsvarar symbolen kvicksilver.
Enligt historien var Merkurius den klokaste av Olympens gudar. Han styrde över lycka
och välgång men även handel. Hans favoritsyssla var att styra majshandeln. I grekisk
mytologi motsvaras han av Hermes och i nordisk av Oden. Deras veckodag är onsdag.
Detta är en whisky som är kompakt i karaktär och sensoriska egenskaper alltjämt ger
den en varm och hjärtlig känsla av samhörighet mellan råvara och produktionsplats.
Doft och Smak
Outspädd: De första noterna som attraherar näsan är en lätt sötaktig godisarom
flankerade av dofter av färska frukter, äpple och hjortron. MerCurious har en
markerad karaktär av mogen whisky kombinerad med vanilj och kola balanserat med
en delikat spritighet. Majsen är tydlig och man blundar kan man känna sig teleporterad
till köket med näsan över en gryta med nykokt majs. En svag mentolton ger en fin
fräschör, en tydlig proveniens från Hven.
Smaken är spännande och unik i sitt slag. Den är först pärlande och frisk för att övergå
i en syrlig fyllighet. Den landar centrerat en bit bak på tungan. Via munhålan kommer
en söt fruktig majsarom till näsan. Den lilla tillsatsen av maltkorn i receptet ger en livlig
och frisk smak med lite mentol och gröna toner.
Utspädd: Med vatten 1:7 (≈40%) förändras doften, den markerade spritigheten tonas
ner något och framhäver de lätta godisnoterna. Det doftar av geléhallon, kolasnören
och kladdkaka, mogna björnbär i en söt pajdeg. Vanilj och fudge i bakgrunden.
Med vatten blir smaken sammetslen, gröna noter av mogen sötmajs, sparris och päron.
Sötma balanseras med en lätt syra och en svag beska från de amerikanska ekfaten.
Detta är lycka på flaska, mjuk och rund blandat med integritet och personlighet
Order information: alla flaskor är individuellt numrerade och vaxade för hand.

Backafallsbyn AB
SE-260 13 S:t Ibb
VAT: 556247-470901

Volym

Order ID

Styrka

EAN flaska

50ml

HVEN947
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